
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Εισαγωγή – Υπεύθυνοι Επεξεργασίας   

Το Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων («Ταμείο»), έχει την νομική υποχρέωση σε ορισμένες περιπτώσεις, να 

αποζημιώνει άτομα τα οποία έχουν υποστεί ζημιά στο όχημά τους ή άλλη υλική ζημιά, σωματικές βλάβες ή που έχουν αποβιώσει ως 

αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος και για το οποίο ευθύνονται άτομα ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται υπό 

εκκαθάριση.  

Με την απόφαση ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ εξέδωσε Διάταγμα διορίζοντας Frederick 

David John White (καλούμενο ως "Διαχειριστή") ως Διαχειριστή της εταιρείας PROMETHEUS INSURANCE COMPANY LIMITED 

(“PROMETHEUS”).   

Με βάση τα πιο πάνω, το Ταμείο και ο Διαχειριστής (συλλογικά καλούμενοι ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας») είναι υπεύθυνοι για τη 

συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση υποβολής απαίτησης σε σχέση με όχημα που ήταν 

ασφαλισμένο με την εταιρεία PROMETHEUS.    

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας  

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοί τους, στα πλαίσια της εξέτασης της απαίτησής σας προτίθενται να 

συλλέξουν και να υποβάλουν σε επεξεργασία κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τα οποία σας αφορούν ή αφορούν ανήλικους εκ 

μέρους των οποίων συγκατατίθεστε ως κηδεμόνας. Παρακαλούμε όπως σημειωθεί ότι η συλλογή και επεξεργασία συγκεκριμένων 

κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την εξέταση των απαιτήσεών σας. Σε περίπτωση μη παροχής της 

συγκατάθεσής σας ενδεχόμενα να μην είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και να ικανοποιήσουμε την απαίτησή σας.   

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας PROMETHEUS   

Όταν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζουν ότι αυτό γίνεται νόμιμα και ότι 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους. Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά την 

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας PROMETHEUS Company Ltd, η 

οποία επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο συγκατάθεσης και επίσης είναι διαθέσιμη στο www.mif.org.cy η οποία περιέχει περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται.  

  

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων  

Οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που 

απαιτούνται για την ικανοποίηση απαιτήσεων:  

• Στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου).   

• Πληροφορίες ασφαλιστικής κάλυψης (π.χ. αριθμό συμβολαίου κλπ.).  

• Στοιχεία εμπλεκόμενων οχημάτων και οδηγών οχημάτων (π.χ. αριθμό εγγραφής οχήματος, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, 

ονοματεπώνυμο οδηγού).  

• Δεδομένα υγείας (π.χ. σωματικές βλάβες, ιατρικές εκθέσεις).  

• Στοιχεία ατυχήματος (π.χ. ημερομηνία ατυχήματος, τοποθεσία ατυχήματος κλπ.).  

• Στοιχεία και λεπτομέρειες ζημίων (π.χ. όχημα, περιουσία).  

  

Ανάκληση Συγκατάθεσης  

Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς στη διεύθυνση 

Ζήνωνος Σώζου 23, 2ος Όροφος, Λευκωσία 1075, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο dpo@mif.org.cy. Σε περίπτωση ανάκλησης 

της συγκατάθεσης σας, ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και να ικανοποιήσουμε την απαίτηση σας.   

  

Δήλωση Συγκατάθεσης  

  
 Έχω διαβάσει το περιεχόμενο αυτού του εντύπου και συγκατατίθεμαι στην συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται πιο πάνω από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας για τους πιο 

πάνω αναφερόμενους σκοπούς.  

 

 Ονοματεπώνυμο:………………………………………….  

  

Υπογραφή:……………………………………………………Ημερομηνία:…………………………………………………  
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